
Pro začínající čtenáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je Fík? A proč se tak jmenuje? To prvňák Kája poznal, až když 

přišel s kamarády k paní Novákové na návštěvu. Kája jí totiž pomáhá 

venčit - ovšem ne psa, ale tři želvičky. Ten Novákovic přírůstek je 

drak! Děti se ho ze začátku trochu bojí, brzy se však s drakem, z 

kterého se nakonec vyklube leguán, spřátelí. Ale jednoho dne leguán 

zmizí. A záchranná výprava může začít! 

Rodiče malého slona se vydali na plachetnici na moře, ale zuřivá 

bouřka jim zhatila návrat domů. Sloník seděl osamocený v pokojíčku, 

ale vtom zaslechl, jak někdo otvírá dveře. Strýček Slon! Sedli hned 

spolu do vlaku a už uháněli k strýčkovu domečku. A že byl strýček 

veselý a zábavný, synovcovy chmury byly rázem tytam. 

Tramtaradááá! 

Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi a Leně, které věnovala 

Astrid Lindgrenová prvním čtenářům, jsou veselá a půvabná vyprávění 

o jednoduchých věcech. Jsou lindgrenovsky prostá s velkým kouzlem - 

přesně tak, jak to mají rádi autorčini čtenáři. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejoblíbenější krátké pohádky, které prověřil čas. 

První zážitky malých čtenářů umocňují obrázky, které zjednodušují a 

zpestřují jednotlivé příběhy.  

Čtení může být zábava a legrace. 

Miniknížka pro společné čtení dospělých s dětmi. Malé děti sledují 

obrázky a poslouchají. Začínající čtenáři se střídají s dospělými a čtou 

jen to, co je velkým písmem. Zažijí spolu radost z první přečtené 

knihy. Veršovaný příběh vyprávěný slovem i veselými obrázky děti 

povzbudí k další četbě. Brzy se mohou ke knížce vrátit a přečíst si ji 

celou samy. Potěšení ze čtení jim pak třeba vydrží celý život. 

Hodný starý pan učitel už na děti nestačí. Potřeboval by do důchodu, 

ale nechce odejít, dokud nenajde vhodného nástupce. Někoho, kdo 

by měl děti opravdu rád. Když o tom bude v kabinetě přemýšlet, 

zaklepe na dveře velmi milá mladá dáma, která se uchází o místo 

učitelky. Pan učitel jí třídu předá a ona třídu rošťáků promění v 

nejhodnější a nejchytřejší děti na celé škole. Bude na to mít kouzelné 

metody... 

Knížka Kouzelná třída vás zavede do světa na pomezí mezi fantazií a 

realitou, do školního prostředí, které je blízké zejména dětem na 

počátku školní docházky. 

Přestože je kniha zařazena do edice Čtení pro prvňáčky, může ji číst 

kdokoliv, bez ohledu na věk. Napínavý děj bude jistě obrovskou 

motivací k samostatnému čtení. 



Pro zábavné poučení 

        

 

 

 

Knížky z edice Posviť si na zvířátka vyprávějí 

poutavé příběhy plné dobrodružství. Navíc 

zde malí čtenáři naleznou plno zajímavostí 

ze života zvířat. Na poslední dvoustraně si 

mohou děti pomocí kouzelného reflektoru 

posvítit na zvířátka skrytá ve tmě. 

 

Víte, že zvířata žijí na úplně celé zeměkouli? Na souši, ve vodě, a 

dokonce i pod zemí? Dokáží žít na místech, kde je po celý rok 

příšerný mráz, nebo naopak obrovské vedro. Všude žijí zvířata 

roztodivných barev, podob a velikostí. Některá jsou tak mrňavá, že 

je stěží uvidíme pouhým okem, a některá zase velká jako dům. 

Všechna se dokázala dokonale přizpůsobit místu, kde žijí. O tom 

všem se dočtete v této knize. 

Kniha spojuje encyklopedii o přírodě a první čtení pro nejmenší 

čtenáře. Je psána pro děti srozumitelnou a poutavou formou a je 

doplněna stovkami originálních fotografií. Děti si samy přečtou, jak 

je svět zvířat velmi zajímavý, strhující a záhadný. Jednoduchý text 

je psán velkým písmem, slova nejsou rozdělena na dva řádky. 


